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 هَاسد صیش سا تعشیف کٌیذ؟ 

 هَاد آلی 
 ّیذسٍلیض 
 قیوت تفکیک 
 اسوض 
   ثبفت 
 ِغطبء پبی 
 جزة 
 گَاسش هکبًیکی 
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 پش کٌیذ؟جبّبی خبلی سا ثب کلوبت 

 الف ( ثیطتش  ........................... ّب داسای اسیذ چشة سیش ضذُ ّستٌذ.

 ة ( ضجبّت هَلکَلی گلیکَطى ثِ . ........................... صیبد است .

 پشٍتئیي ثِ کبس سفتِ دس پَدسّبی لجبسطَیی  ّستٌذ. 2ج( ....................... ٍ .................... 

ثِ .......................... دس پشاکسی صٍم ، ثبعث دس اهبى هبًدذى ........................... ّدبی    O 2 H 2ی  ........................... ثب تجشثِد( 

 ضًَذ. سلَل هی

 ثبقی هبًذُ است.ّب  ّبی آًٍذ چَثی .......................... اًذ ٍ فقط ........................... آى ّد ( سلَل

 ٍ( پبساضین فتَسٌتض کٌٌذُ ........................... ًبم داسد.

 ّبی کلیِ اص ثبثت پَضطی . ........................... تطکیل ضذُ است . ص( سطح دسًٍی ًفشٍى

 س( ........................... ٍ ........................... فقط گَاسش دسٍى سلَلی داسًذ.

 ضَد ضکٌذ ٍ ایي عول دس ........................... اًجبم هی ح( آًضین پپسیي پیًَذ ........................... سا هی
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 پبسخ کَتبُ ثذّیذ ؟

 الف( تبس عٌکجَت جضء کذام تشکیت آلی است ؟

 کذاهٌذ؟ّب صهیٌِ گًَبگًَی جبًذاساى است  آى  ّبی صیستی کِ گًَبگًَی گشٍُ اص هَلکَل 2ة( 

 سا هعشفی کٌیذ. RNAج( قٌذ هَجَد دس سبختبس 

 د( ٍاحذ اًذاصُ گیشی سلَل چِ ًبم داسد؟

 ّد( قذست تفکیک هیکشٍسکَح الکتشًٍی دقیقبً چقذس است ؟

 ّب سیجَصٍم داسین سا ًبم ثجشیذ؟ اًذاهک کِ دس آى 2ص( 

 ضَد؟  ج( سبدُ تشیي صایص دس کذام جبًذاس هطبّذُ هی

 سبختبس چٌذ ّستِ داسد؟ت( کذام هبّیچِ 

 جبًَسی ّستٌذ؟  ّب هشثَط ثِ کذام ًَع ثبفت ی( پالکت

 ی پشٍسدُ دس گیبّبى کذاهٌذ؟ ی ضیشُ ک( ثبفت ّذایت کٌٌذُ

 سٍد؟ ل( گلَکض جزة ضذُ تَسط سگ خًَی ، اثتذا ثِ کذام اًذام هی

 ؟دٌّذ م( تشضحبت کذام ثخص ، حشکبت دٍدی سٍدُ سا ضذت هی

 ضَد؟ ى( اٍلیي گضاسش ضیوبیی غزا دس اًسبى دس کجب ضشٍع هی
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 ًَکلئَتیذ ثِ  کبس سفتِ ثبضذ . ثشای ّیذسٍلیض آى: DNA  ،081ی  اگش دس سبختبس یک سضتِ

 چٌذ پیًَذ فسفَدی استش؟ .0
 چٌذ هَلکَل آة ؟ .2
 ضًَذ یب تَلیذ؟ ّبی آة هصشف هی هَلکَل .3

0 

 0 کبس اًذٍپالسوی صبف سا ثٌَیسیذ. 2کبس ضجکِ اًذٍپالسوی صثش ٍ  دٍ 5

 1.5 داس دس پبساهس سا ثٌَیسیذ. کبس ٍاکَئل ضشثبى 6

 1.5 ضَد؟ دس هیتَکٌذسی چِ فشایٌذی ٍدس کلشٍپالست چِ فشایٌذی اًجبم هی 7

 0 ضَد. ًبم  ثجشیذ ٍ هختصش تَضیح دّیذ . طشیق  اًجبم هی 2اص سلَل ثِ  رسات ثضسگ عجَس ٍ هشٍس  8

 5..1 ضَد؟ ثِ چِ جبًذاساًی کلٌی گفتِ هی 9

 5..1 ی توبیض چیست ؟ توبیض سا تعشیف کٌیذ ٍ ثگَییذ ًتیجِ 11

 1.5 هَسد(  2یبثذ؟ )    ّبیی توبیض هی ّبی سٍ پَست دس سبقِ ثِ چِ سلَل سلَل 11

12 
 ی گَاسش هلخ سا ًبم ثجشیذ؟ ّبی هختلف لَلِ ثخص

 ی هلخ چیست ؟ کبسهٌذُ
 ًقص سٍدُ دس هلخ چیست؟

0.25 

 5..1 ای است ؟ ٍ چِ ًقطی داسد؟ صفشا چگًَِ هبدُ 13
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 *هَاد کشثي داسی کِ دس ثذى هَخَدات صًذُ سبختِ هی ضًَذ.

 .ضًَذ هی هًََهشتجذیل ثِ هشّب پلی ٍ ضَد هی هصشف آة آى طی کِ ٍاکٌطی*

 *ثِ تَاًبیی یک اثضاس ًَسی ثشای ًطبى دادى دٍ ًقطِ ثِ صَست هدضا گَیٌذ.

 *ثِ اًتقبل آة اص طشیق غطب ًیوِ تشاٍا اص هحیط سقیق ثِ غلیظ هی گَیٌذ.

 *هدوَعِ ای اص سلَل ّب کِ کٌبس ّوٌذ ٍ ّوبٌّگ ثبّن کبس خبصی سا اًدبم هی دٌّذ.

*pr  .هبی رشته ای و|پلی سبکبرید چسبنبک که ببفت پوششی را به ببفت هبی زیرین وصل می کند 

 *ثِ ٍسٍد هًََهشّب ثِ سلَل ّبی پَضطی سطح سٍدُ ٍ سپس ثِ سگ خًَی هی گَیٌذ.

 *ثِ خشد ضذى رسات دسضت غزا ثِ تکِ ّبی سیض هی گَیٌذ.
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 ة(ًطبستِ          الف(چشثی ّبی خبًَسی

 استشٍییذّب -H2O – O2 -د(کبتبالص          لیپبز -پروتئبزج( 

 هعذُ -ح( پپتیذی     اسفٌح –س( آهیت       ص(هکعجی یک الیِ      ٍ( کلشائیسن        دیَاسُ ی سلَلی –ُ( هشدُ 
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 DNAة(پشٍتییي  ٍ          الف( پشٍتییي

 د(هیکشٍهتش       ج(سیجَص

 RER-میتوکنسری-پ.ستص(کلشٍ    .ًبًَهتش2ُ(

 ت(اسکلتی یب هخطط    ح(ٍلَکس

 ک(آًٍذآثکص    ی(پیًَذی

 ٍ(دّبى      ى(اًتطبس        م(صفشا           ل(کجش

 n-9-971فسفوری استر-971آة-هصشف 4

 .تٌظین قٌذ خَى4.سن صدایی  3.رخیشُ کلسین  2.لیپیذسبصی  9  -.پشٍتئیي سبصی2.غطبءسبصی 9 5

 آة ّبی اضبفی تدوع یبفتِ دس سلَل ٍخلَگیشی اص حدین ضذى ٍ تشکیذى آىخبسج کشدى  6

 فتَسٌتض-تٌفس سلَلی 7

8 
 اندویستوز

 اگسویستوز
} 

9 
خبًذاساًی کِ پیکش اًْب اص چٌذیي سلَل کن ٍ ثیص یکسبى سبختِ ضذُ ، اتصبل صیستی داسًذ اهب ّشسلَل ثِ طَس هستقل صًذگی هی 

 .)تقسیم کبر ندارند.(کٌذ
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فشایٌذی کِ طی آى سلَل ّبی خبًذاساى ثشای اًدبم ٍظبیف خبظ، ضکل ٍ سبختبس خبظ هی گیشًذ ًتیدِ ی آى تطکیل ثبفت ّبی 

 هختلف است.

 ًگْجبى سٍصًِ-کَتیکَل-کشک 11
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 هخشج -سٍدُ –هعذُ  –سٌگذاى  –چیٌِ داى  –هشی  –دّبى 

 ّن خزة هَادغزایی–هعذُ:ّن گَاسش 

 فطشدُ کشدى هَادغزاییسٍدُ: خزة آة ٍ 

13 
 کجذ -قلیبیی

 خٌثی کشدى خبصیت اسیذی کیوَس -2تطذیذ حشکبت دٍدی دس سٍدُ -9

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 
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